Dorpsblad voor Empel, Oud-Empel, Gewande en Krommenhoek

3 November 2021

EXEMPEL DRAAIT WEER OP VOLLE TOEREN
Ingezonden door Roy van Lent, secretaris Exempel; fotografie door Max ter Burg

Sinds corona zijn intrede deed, heeft Exempel zich continu
ingezet om ervoor te zorgen dat we, binnen de geldende
maatregelen, konden blijven repeteren. Vóór de zomervakantie
konden wij daarom onze activiteiten weer enigszins oppakken
en na de vakantie ging het heel snel. Door deze aanpak mochten
wij zelfs op de eerste repetitie onze wethouder van cultuur,
Mike van der Geld, verwelkomen om eens een kijkje in de
keuken te komen nemen.
Hoog tijd dus voor een
update van de meest
recente ontwikkelingen.
Daarbij zullen we kort stil
staan bij ieder onderdeel
van onze vereniging.
Marchingband
Na een lange periode
van afwachten was
het eindelijk zover.
Op 4 september was
de Marchingband
uitgenodigd bij het
60-jarig jubileum van
DOKA uit Marknesse. Na
1,5 jaar liepen we daar
weer voor het eerst een
taptoe en namen we
deel aan de streetparade. Vervolgens, op 18 september, door
naar Taptoe Katwijk, georganiseerd door DVS uit Katwijk. Daar
kwam weer het magische gevoel van showlopen terug, vanwege
de prachtige locatie en entourage in het stadion van Sportpark
Middelmors te Rijnsburg. Het uitverkochte evenement, plus een
avondvullend programma, zorgden voor een nieuwe start voor
zowel het publiek als de deelnemende showorkesten.
Als derde en laatste optreden voor dit taptoe-seizoen, stond op 3
oktober Taptoe Leiden gepland. We kunnen met trots zeggen dat
The Lions weer terug zijn en mán, wat hebben we genoten!
Nu gaan we op weg naar het WMC te Kerkrade dat in juli 2022
plaatsvindt. Onze nieuwe show “Tuin der Lusten” is tijdens het
repetitieweekend al goed in de grondverf gezet. De komende
maanden zullen wij er alles
aan doen om in Kerkrade een
prachtige show neer te gaan
zetten.
Jong Exempel
Ook de jeugd van Exempel
heeft hard gewerkt om hun
www.empelsnieuws.nl

nieuwe show in te studeren. Op 15 oktober was het tijd voor
de première. De nieuwe show heet “Dance Dance Dance”,
waarbij (u raadt het al) ieder nummer dat de revue passeert u
als publiek uitdaagt om te gaan dansen. Wij zijn super trots op
onze jeugdleden en wensen hen veel plezier en succes bij het
uitvoeren van de nieuwe show. Als je je wilt aansluiten bij onze
Young Lions kom dan eens kennismaken op vrijdagavond in onze
repetitie ruimte in D’n As (18:15u - 20:15u).
NEXT
Onze stageband NEXT is
volop aan het repeteren
en heeft inmiddels ook
een optreden mogen
verzorgen. Op 30 oktober
speelden zij in Diessen
op Landal Duc de Brabant
voor de gasten van het
vakantiepark. Speelt u
ook een blaasinstrument
en lijkt het u leuk om
eens te komen kijken bij
een repetitie van NEXT?
U bent van harte welkom
op maandagavond
(20:00u -22:00u) in de
grote zaal van D’n As.
Uw steun is onmisbaar
Zoals u hebt gelezen is Exempel een zeer actieve vereniging. Om
dat allemaal draaiende te kunnen houden, kunt u ons een handje
helpen. Bij het uitkomen van De Stempel loopt nog steeds de
sponsoractie van de Plus. Exempel is één van de deelnemende
verenigingen waaraan u uw sponsorpunten kunt toekennen,
waarvoor onze hartelijke dank. Ook met de Rabo ClubSupport
actie hopen we uw stem te hebben mogen ontvangen. Aan het
eind van dit jaar volgt onze eigen actie en zullen we de Leeuwen
Loterij opstarten. Na het succes van vorig jaar zijn wij enorm
gedreven om er ook nu weer een fantastische actie van te maken.
Houd dus onze socials in de gaten!
Tot gauw!
We zien u graag binnenkort bij
één van onze optredens. Kijk
voor onze agenda en meer
informatie op: www.exempel.
net.

1

november | 21

2

www.empelsnieuws.nl

Boom vol Licht 11 december 2021
Ingezonden door Paulien Graves

Paulien en haar team van Paulien Graves Uitvaartbegeleiding verwelkomen u graag op
zaterdag 11 december tussen 13.00u en 16.00u bij Het Afscheidshuis, Proosdijstraat 12
in Empel, om met elkaar stil te staan bij al uw overleden dierbaren. U kunt een wens,
foto of kerstgedachte in een speciale kerstbal in onze ‘Boom vol Licht’ komen hangen.
De kerstballen worden door ons verzorgd. Er zijn deze middag diverse muzikale optredens en uiteraard wordt er koffie, thee, glühwein en warme chocolademelk geschonken. Aan de kinderen is natuurlijk ook gedacht.
Iedereen is van harte welkom; ook als wij niet de uitvaart van uw dierbare hebben verzorgd. Er zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft zich niet aan te melden. Wij hopen
u te mogen ontmoeten op deze middag voor een gezellig samenzijn en een lichtpuntje
te kunnen bieden in deze donkere dagen voor Kerst.

Jubilarissen EHBO
Ingezonden door Hanny Willems

Op 7 september 2021 werden Ingrid
Postma en Paula Doorenbosch in het zonnetje gezet voor 20 jaar lidmaatschap van
de EHBO Vereniging Empel. Als blijk van
waardering voor bewezen diensten aan de
EHBO ontvingen zij het Verenigings-insigne
in brons. De insignes werden opgespeld
door hun partners en de oorkondes werden
uitgereikt door dhr. Koetsenruiter, voorzitter van EHBO Noord-Brabant.
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Zondag 14 november intocht Sinterklaas
Ingezonden door het Sint Nicolas Comité

Ook dit jaar zal de intocht van Sinterklaas nog anders dan anders zijn, maar toch zijn wij
alweer druk bezig met de voorbereidingen. Hoe deze dag er precies uit gaat zien, is nog
niet helemaal duidelijk. Ook wij zijn afhankelijk van de op dat moment geldende maatregelen. Wat wel al zeker is, is dat ook dit jaar de cadeautjes aan huis bezorgd zullen
worden. Wij houden u verder op de hoogte via de Facebookpagina van Empelsnieuws.
Vorig jaar hebben wij met de gehele gemeente ‘s-Hertogenbosch de transitie van Piet
ingezet. Dat wil zeggen dat onze Pieten voortaan geen donkere huid meer hebben,
geen zwart kroeshaar, geen rode lippen en geen oorringen.
Via onderstaand deelnamestrookje of (bij voorkeur) via e-mail kunt u uw kind inschrijven.
De laatste dag waarop aanmelden mogelijk is, is zondag 7 november 2021, na deze
datum is het niet meer mogelijk uw kind aan te melden.

www.empelsnieuws.nl

Welke kinderen mogen aangemeld worden?
- Kinderen t/m 6 jaar of die in groep 3 van
’t Wikveld of Caleidoscoop zitten;
- Ouders wonen in het bezorggebied van
De Stempel.
Hoe meld je de kinderen aan:
- Het onderstaande deelnamestrookje
duidelijk en volledig ingevuld inleveren
bij: Sabine van Mook, Sekr. Wagemakersstraat 4 te Empel
- Een mail met onderstaande gegevens
sturen naar sintempel@gmail.com
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Dierenweide ‘t Wikkie
Ingezonden door Lambert Caljouw

Opzomeren
We merken bij ‘t Wikkie dat het blijkbaar een goed jaar voor
de brandnetels is! De hele konijnenweide stond er vol mee. Ze
groeiden zelfs door het hek heen en menig voorbijganger hield
er stevige jeuk aan over. Gelukkig was er een klusdag gepland
en hebben de vrijwilligers alle brandnetels en ander onkruid
verwijderd. Dit naast andere klusjes zodat ‘t Wikkie er weer
mooi bij stond. De konijnenweide ziet er nu ook weer een stuk
begaanbaarder uit. Hopen dat de brandnetels nu even weg
blijven.
Piep, piep, piep
Het leek zo’n leuk idee dat waterrad bij de schildpadden, maar
na een paar weken begon het asje te piepen. En niet zo af en
toe, nee, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Gelukkig lieten de
mensen in de buurt die hier last van hadden ons dat snel weten
en hebben we het probleem opgelost met een kogellagertje en
daardoor draait het waterrad nu muisstil zijn rondjes.
Tsjilp, tsjilp, tsjilp
De parkieten hebben het erg naar hun zin in de volière. Er
worden nog steeds jongen
geboren en de volière zit nu
behoorlijk vol. Om inteelt te
voorkomen, gaan we proberen
de mannetjes ergens anders
onder te brengen. Als we
dan in het voorjaar weer een
paar nieuwe mannetjes erbij
zetten, dan houden we het
allemaal wat onder controle.
Schapen in twee groepen
Zoals jullie misschien is
opgevallen, lopen niet alle
schapen meer samen. De
reden is dat Lamcelot (ons
enige lammetje van afgelopen jaar) inmiddels zelf zover is om
lammetjes te maken. We willen natuurlijk niet dat hij dat bij z’n

moeder doet of bij ‘t zwarte schaapje, omdat dat bijna doodging
bij de laatste bevalling. Vandaar dat Lamcelot samen met 3
schaapjes op één weide staat en zijn moeder en het zwarte
schaap op een andere weide. Hopelijk dat Lamcelot inderdaad
weet hoe hij lammetjes moet maken, zodat we volgend jaar
weer lammetjes hebben.
Niet voeren bordjes
Het blijft gebeuren!!! Mensen die hele plastic zakken vol
groente-afval met halfbedorven groenten over ‘t hek gooien. Of,
nog erger, hele broden met schimmel erop. De dieren krijgen
iedere dag het voer dat ze nodig hebben van de vrijwilligers
en hebben echt niets meer nodig! Inmiddels hangen er mooie
bordjes met nog meer uitleg. Nu hopen dat dat helpt…
Het raadsel van de cavia’s
We hebben sinds jaar en dag cavia’s op ‘t Wikkie. Vroeger liepen
ze zonder problemen over de konijnenberg met ingegraven
regenpijpen. De laatste tijd hielden we de cavia’s in aparte
hokken, maar dat werd vies en was best zielig zo op de tegels.
Voorbijgangers vonden dat ook. Dus besloten we om de cavia’s
vrij te laten op het gras van de konijnenweide. We weten niet
wat er is gebeurd, maar ze zijn allemaal weg! Misschien een
roofvogel? Ontsnapt? We weten het niet, maar hebben besloten
voorlopig nog maar even geen nieuwe cavia’s aan te schaffen.
Ruimte voor de kippen
Hoewel eindelijk de ‘afschermplicht’ opgeheven is voor dit jaar,
is het zeker dat dit over een paar maanden weer terugkomt. Om
hoge boetes (of erger, dode kippen) te voorkomen, moeten we
de kippen tijdens een afschermplicht-periode opsluiten. Tot nu
toe was dat in het kippenhok plus een stukje voor de stal. Nu de
afschermplicht-periode soms wel een half jaar duurt, willen we
de afscherm-ruimte vergroten zodat ze iets meer plaats hebben
en niet in hun eigen troep hoeven rond te stappen. Hopelijk
wordt het zo iets draaglijker voor ze wanneer ze niet vrij over ‘t
Wikkie mogen lopen.
Volg ons op www.facebook.com/hetwikkie

Empel van Toen
Ingezonden door Rein van Uden

Jan de Kèp
Dit keer een oude foto van Jan de Kèp. Zijn haren worden geknipt. De naam van
de kapper is niet bekend. Zittend op de stoep zien we Hannes Engelbert en Willie
Croonen die kijken of het goed gaat. Deze foto is genomen op Gewande voor het
huisje van Jan de Kèp. Dit huisje stond net voor het kruisbeeld aan de linkerkant
van de weg vanuit Empel gezien. Kun je nog iets meer vertellen over deze foto?
Stuur je reactie naar redactie@empelsnieuws.nl t.a.v. Rein van Uden.
In het vorige stukje vroegen we of iemand iets meer kon vertellen over de auto van
Lambert de Kup. Een betrokken, tijdelijke inwoner van Empel wist ons te melden
dat het om een Chevrolet gaat, type 6100, bouwjaar 1953. Het kenteken is SB93-00. “SB” als start van het kenteken was voor vrachtwagens bestemd, niet voor
personenauto’s.
Meer weten of aanvullen? Kijk op onze website empelsnieuws.nl in de rubriek
“Empel van Toen” voor de laatste aangevulde reacties.

www.empelsnieuws.nl
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KC ‘t Wikveld

Ingezonden door Marjan Huisman

De groepen 7 van ons kindcentrum zijn op donderdag 7 en vrijdag 8 oktober op schoolkamp geweest. Sinds
een aantal jaren hebben de kinderen in groep 7 namelijk ook een schoolkamp. Dit met als doel om de
kinderen met elkaar te laten samenwerken en -spelen om elkaar zo te leren kennen.
De groepen van beide locaties gaan steeds vaker samen aan het werk met verschillende projecten en opdrachten. Wat een
prachtige manier is dan een kamp om dit te introduceren! We hebben aan een aantal leerlingen gevraagd naar hun ervaringen.
Deze kunt u hieronder lezen.
Het kamp van groep 7
Door Iris en Daniëlle, groep 7D
“Als eerst de binnenkomst met zenuwachtige gezichtjes. Bijna alle kinderen van groep 7
hebben er zin in. We worden welkom geheten met een speech en leuke muziek en ten slot
een spelletje, waarmee je moet samenwerken met elkaar. Toen ging de tijd snel, want we
gingen alweer lunchen en stapten in de auto om naar de Hooghei te gaan. Daar werden
we lekker vies . Ook klommen we op een klimwand en vlogen bijna van de kabelbaan! En
dan frietjes! Weer terug op school en dan hadden we een gezellige bonte avond. Daarna
trokken we onze pyjama’s aan. En toen kwam het spannende….de donkere monnikentocht.
Je hoorde overal gegil en we schrokken regelmatig. Nog eventjes muziek aan terwijl we wat moppen hoorden en daarna alweer naar
huis om lekker te gaan slapen. De volgende dag weer vroeg op om met een groepje naar de zandverstuiving te fietsen. Daar hadden
we een hele dag gymles: bootcamp, escaperoom , levend stratego, frisbeeën, ballen gooien en weer terug fietsen. Dat was weer het
einde van het ongelofelijke leuke en gezellige kamp.”
Monnikentocht
Door Lauren, Fenna en Mels, Groep 7C
“Heel lang geleden waren er monniken. De plek waar de monniken werden begraven was onder ’t Wikveld. Ze dwalen ’s nachts in ’t
Wikveld, 1 keer per jaar. Je moet ze allemaal een keer hebben gezien. Ben je al bang, blijf dan in de speelzaal want daar is altijd een
juf of meester en er is daar altijd licht.”

“MEVROUW FOOIJ”, wat heeft u ons allemaal te bieden?
Door Marja van Kampen-Molenaar

Tijdens een wandelingetje naar de Maasdijk door de Doornkampsteeg, valt De Stempel een affiche achter het raam bij nummer
14 op. We lezen: “Mevrouw Fooij, beauty & lifestyle, sfeerdagen op 19 en 20 november”. Wat houdt dát nou in, vragen wij ons
af?
Oude liefde roest niet, toch?
Weetgraag als De Stempel is, zoeken wij contact en Monique Fooij wil ons hier graag over vertellen. Herinneren wij ons nog haar
winkel “Trui van Siene” met allerlei hebbedingetjes? Haar grote ‘loods’ in de Haagstraat met winkel en cursusruimte? En het
tongstrelende bijzondere ijs, dat zij bij Afhaalrestaurant Mengrai van haar broer Maarten en schoonzus Lawan Deckers uitbaatte?
Eén ding staat als een paal boven water: ze is een dame met grote ondernemingszin. “Op een gegeven moment werd het me toch
allemaal te veel”, bekent ze en koos voor rust en regelmaat in haar oude beroep: de zorg. “Werken in de zorg is prachtig en dankbaar,
maar de energie om te ondernemen bleef kriebelen. Oude liefde roest niet, toch?”
Nieuwe plannen maken
“Het allerliefst zou ik een klein winkeltje hebben, maar dat zit er even niet in. Buiten de zorg ben
ik ook tot schoonheidsspecialiste opgeleid en had vroeger een salon aan huis. En toen borrelde
er een nieuw plan op: beauty & lifestyle, schoonheid en leefstijl. De losstaande schoonheidssalon
achter mijn huis heb ik up to date heringericht en successievelijk weten oude klantjes mij
weer te vinden. In de salon verkoop ik ook schoonheidsproducten, sieraden en mooie kleine
hebbedingetjes”. De Stempel raakt best onder de indruk van deze energieke dame, die alles
prachtig weet te verwoorden. “Buiten gezichtsreiniging, harsen, epileren, verven etc. ben ik een
groot voorstander van een goede massage. Een doorbloede huid neemt de crèmes namelijk veel
beter op”. Zo, dat is gezegd!
Wat behelst eigenlijk ‘lifestyle’?
Simpel gezegd: een leefstijl in een inspirerende omgeving, waar kleding, sieraden, interieur, kunst,
boeken en nog veel meer tentoongesteld wordt. “Mevrouw Fooij” heeft een speciaal oog voor die dingen en wil ons die tonen
en verkopen. Daarvoor houdt ze regelmatig thuis open dagen en de eerstvolgende zijn vrijdag 19 november van 10u tot 20u en
zaterdag 20 november van 12u tot 16u. Mooie kerstitems zullen zeker niet ontbreken, dus een schitterend moment om kerstcadeaus
in te slaan! “En in oktober waren er al twee open dagen met veel aanloop van kijkers én kooplustigen”, voegt ze toe.
Voor de goede orde: haar schoonheidsbehandelingen én het shoppen van haar lifestyleproducten zijn op afspraak. Wij volgen
“Mevrouw Fooij” op Instagram en Facebook voor de gezellige open dagen! Meer informatie via moniquefooij@gmail.com of mobiel:
06-24244215
www.empelsnieuws.nl

7

november | 21

8

www.empelsnieuws.nl

november| 21

KC Caleidoscoop

Ingezonden door Mariëtte de Haas

Wij zijn inmiddels alweer twee maanden onderweg en we zijn van plan om van dit
schooljaar een fantastisch jaar te maken. Samen met de kinderen zijn we super enthousiast om eindelijk weer naar school te mogen.
Het klinkt zo gewoon: weer met elkaar in een klas en zonder afstand met elkaar kunnen spelen en leren, maar wat geeft het een
meerwaarde dat we dit weer allemaal kunnen doen! Caleidoscoop telt inmiddels 361 leerlingen. We hebben veel nieuwe leerlingen
mogen verwelkomen afgelopen periode. Hier zijn we heel blij mee. Ook wij merken een tekort
aan leraren. Een volgende kleutergroep kan bijna gestart worden, maar het is flink puzzelen
met de formatie.
Kinderboekenweek
Ten tijde van dit schrijven zitten we met alle klassen midden in de kinderboekenweek. Het
thema ‘ Worden wat je wil’ vinden de kinderen een leuk thema. We boffen als school, want we
krijgen bezoek van maar liefst 3 bekende schrijvers:
-Fred Diks: schrijver die we kennen vooral van Koen Kampioen;
-Barbara Scholten: schrijfster van diverse boeken over kinderen, maar ook over opa’s en oma’s,
bijvoorbeeld Oma Luchtbuks;
-Yvonne Jagtenberg: zij komt op bezoek in de groepen 1 t/m 4 en schrijft diverse boeken, waaronder: ‘Mijn wonderlijke oom’, dat ooit bekroond is met een gouden penseel.
Naast deze bezoekjes, komen er ook ouders in de klas (want dit mag gelukkig weer) over hun beroep vertellen. Dus alle leerlingen
maken zo kennis met verschillende beroepen en kunnen alvast dromen van wat zij later willen worden.

Natuurlijk in Evenwicht - wie wil dat niet?
Door Laura Lundell, PREZENT Mindfulness & Coaching, Empel

De Stempel was in 2017 al bij mij op bezoek en wilde meer weten over mindfulness. Als
fysiotherapeut, trainer en coach was ik toen al overtuigd van de waarde ervan bij het
vaardiger leren omgaan met stress, het vinden van innerlijke rust, het verbeteren van de werk-privé -balans en bij het verminderen van fysieke én mentale klachten als gevolg van een druk en stressvol leven. Inmiddels heb ik jarenlange ervaring en coach ik
ondernemers en professionals in het behoud van hun fysieke en mentale gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid.
Diverse klachten als gevolg van te veel moeten
De uitdagingen waar mijn klanten mee kampen zijn divers, maar
uiten zich universeel: veel moeten, tijdtekort, afnemende energiereserves, te hoog stressniveau en onvoldoende aandacht voor
eigen behoeftes. Daarnaast is er te veel werk en te weinig privé,
met te weinig aandacht voor rust en opladen. Dat resulteert in
slecht slapen, vermoeidheid en fysieke klachten zoals een opgejaagd gevoel, hoofdpijn, benauwdheid, nek-schouderklachten
en prikkelbare darm.
Dingen vergeten,
slechte concentratie
en piekeren horen
daar ook bij. Door
aanhoudende stress
lukt het herstellen van
klachten, zoals ook
bij het Post-COVID-19
syndroom, ook slechter
dan normaal.
Op zoek naar meer rust en evenwicht?
Veel mensen verwachten van zichzelf dat zij alles alleen kunnen
oplossen. Opgeven is geen optie, hoe moe ze zich ook voelen.
Kleine ondernemers kunnen het werk zelden delen met collega’s, en professionals wíllen anderen niet opzadelen met extra
taken. In de alledaagse drukte gaan velen (onbewust) over hun
eigen grenzen. Herken je dat in jezelf of wellicht in iemand om je
heen? Zoek - of adviseer- dan hulp. In het mindful coachingstraject Natuurlijk in Evenwicht ‘werken’ we samen aan het herstel
www.empelsnieuws.nl

en behoud van je mentale veerkracht en fysieke gezondheid: op
korte én langere termijn.
Coaching buiten in de natuur
Het kan ook zijn dat je gezondheid, fitheid en draagkracht ruim
voldoende zijn. Onderhuids, op de achtergrond kunnen soms
toch onrust en verlangen naar verandering je bezighouden… Sta
je voor een keuze of loop je vast met een probleem, waarbij je
een sparringpartner kunt gebruiken om vooruit te komen? Heb
je een persoonlijke of werk-/business-gerelateerd vraagstuk dat
echte aandacht, verheldering of verandering vraagt en weet je
niet zo goed waar te beginnen? Ik kan er samen met jou mee
aan de slag volgens een laagdrempelige en natuurlijke methode
– NatuurCoaching. Wat is het voordeel van coaching buiten? In
de natuur zijn, helpt om stiller te worden in je hoofd. Dat wat
vast lijkt te zitten in je gedachten, komt buiten gemakkelijker in
beweging. Je bent meer in contact met je behoeftes en wensen
en ziet dingen vanuit een ander perspectief. In de natuur is er
meer ontspanning, rust en ruimte voor stiltes en overpeinzingen.
Buiten krijgen intuïtie en creativiteit meer ruimte, waardoor er
onverwachte inzichten en oplossingen ontstaan. Ben je nieuwsgierig om te ontdekken hoe NatuurCoaching je vooruit kan helpen? Mail mij laura@prezentmindfulness.nl en kijk ook op www.
prezentmindfulness.nl/natuurcoaching
Wil je meer weten over Natuurlijk in Evenwicht? Lees meer en
maak eenvoudig een afspraak voor een oriënterend (kosteloos)
gesprek: https://prezentmindfulness.nl/natuurlijk-in-evenwicht/.
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Een gezonde start van je dag
Door Esther de Vries, Personal Voedingscoach

Een wit broodje met jam, een croissantje en een glas jus d’orange. Het klinkt als een lekker ontbijtje, maar is het wel zo gezond?
Het antwoord is nee. Een wit broodje bevat geen vezels, jam
bevat veel suiker en een croissantje bevat veel verzadigd vet.
Maar een glas jus d’orange is toch wel gezond? Niet echt, want
door de sinaasappels uit te persen, pers je alle vezels eruit die
belangrijk zijn voor een optimale
werking van je darmen. Dit ontbijt
geeft je niet de energie die je de
rest van de dag nodig hebt. Veel
suiker en vet zorgen voor een piek
in je suikerspiegel, waardoor je snel
weer een hongergevoel krijgt. Als
je ongezond ontbijt, heb je een grotere kans dat je de rest van de dag
last krijgt van eetbuien en zin hebt
in ongezonde tussendoortjes. Geen
gezonde start van je dag dus.
Wat dan wel?
Er zijn verschillende manieren om gezond te ontbijten. Eén daar
van is een schaaltje yoghurt/kwark met ontbijtgranen. Kijk goed
dat je ontbijtgranen kiest met weinig suiker, want de meeste

ontbijtgranen in de supermarkt bevatten erg veel suiker. Zelf je
granola maken is een gezondere optie. Het is heel eenvoudig en
nog gezond ook. Voeg daarnaast nog een portie fruit toe aan je
kwark en je hebt een gezond en voedzaam ontbijt.
Je kunt ook ontbijten met een boterham/beschuit/cracker. Kies
dan wel voor de volkoren variant en kies voor gezond broodbeleg. Voorbeelden van gezond broodbeleg, zijn 100% pindakaas,
30+ kaas, magere vleeswaren, appelstroop, groentespread en
een gekookt eitje.
Een ander gezond ontbijt is een bordje havermout of Brinta met
een stuk fruit erbij.
Wil je eens heel anders ontbijten?
Ga dan voor een ontbijtmuffin of een plak pompoenbrood of
bananencake. Deze producten zijn bij mij te bestellen. Dus ook
als je geen keukenprins(es) bent of weinig tijd hebt, kun je toch
lekker en gezond ontbijten. Kijk op www.personalvoedingscoach.
nl voor meer informatie.

Veel bezoekers tijden Open Atelierroute Empel
Ingezonden door het bestuur

In het weekend van 18 en 19 september stelden
kunstenaars in Empel hun atelier open voor het
publiek. Het was alweer de achtste keer dat de
route plaatsvond en de diversiteit aan kunstenaars
maakte dat ook deze route weer voor ieder wat
wils te bieden had. Ook het zonnige weer hielp er
zeker aan mee dat de ateliers in Empel erg goed
bezocht werden.
Bestuurslid Jacquelien Cuppers kijkt tevreden
terug: “Ik had geen tijd om even een kopje koffie
te pakken; er was continu wel een bezoeker in
mijn atelier. Gelukkig kwam men niet met te veel
mensen tegelijk aan, waardoor er toch voldoende
afstand gehouden kon worden. De mensen waren
zeer te spreken over de diversiteit van de kunst die
getoond werd. Evenzo dat ze op enkele plekken
kunst van meerdere kunstenaars konden bekijken.
De weg naar Gewande vond men schijnbaar toch
nog moeilijk te vinden, maar ook daar hebben ze
toch nog zo’n 50 bezoekers per dag gehad. We

moeten het nog evalueren, maar als we afgaan op de reacties van de kunstenaars in de WhatsAppgroep, komt er zeker een negende atelierroute”. Dat hopen
we natuurlijk van harte. We houden u op de hoogte.
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Schoonheidsspecialiste Mooi ZoLon houdt open dag na grote verbouwing
Door Jip Schrijvers

Een nieuwe ruimte, een glazen dak en het belangrijkste: veel meer ruimte. De uitgebreide salon van schoonheidsspecialiste Mooi
ZoLon opent zondag 7 november 2021 officieel de deuren tijdens de open dag. Eigenaresse Lonneke Broekhaus (51) sloot onlangs
haar tweede praktijk in het Zeeuwse Oostburg om zich volledig op haar salon in Empel te richten.
Jarenlang reed Lonneke op en neer tussen Oostburg en Empel.
Haar kinderen woonden in het Zeeuwse Oostburg, haar liefde
hier in Brabant. Maar overal zijn mensen die een stralende huid
willen, dus runde Lonneke twee salons: een in Zeeland en een
in Brabant. De plannen om de praktijk in Oostburg te sluiten
waren er al langer. “Het was de bedoeling dat ik hier in de
toekomst ging wonen.” Toen Lonneke het nieuws in Oostburg
vertelde, was er een stormloop van mensen. “Ik heb het nog
nooit zo druk gehad als toen. Ik heb twee maanden lang van half
negen tot half elf gewerkt”, vertelt de schoonheidsspecialiste
die in Zeeland ongetwijfeld gemist gaat worden. “Mensen lagen
zelfs huilend in de stoel, vragend wat ze zonder mij moesten.”
Lonneke gaat zich nu richten op haar uitgebreide praktijk in
Empel. “Een Brabander moet niet in Zeeland gaan wonen”, zegt
Lonneke. “Hier is het veel gezelliger.”
Glimlach
Veel vaste Zeeuwse klanten gaan nog altijd op en neer naar
Empel voor een huidbehandeling, (elektrische) ontharing of
permanente make-up. De meeste zorgverzekeringen vergoeden
ontharen en acnébehandelingen volledig. Bij sommige
verzekeringen heb je een briefje van de huisarts nodig, maar
het bedrag gaat niet van je eigen risico af. Ook kunnen mensen
bij Mooi Zolon terecht voor het behandelen van rosacea,
ouderdomswratjes, eczeem en pigmentvlekken. “Het leukste
vind ik de huid van klanten verbeteren”, vertelt Lonneke.
“Mensen komen binnen met hun hoofd naar beneden en heel
veel schaamte. Mijn doel is om daar weer een glimlach van te
maken.” Die glimlach komt niet zonder moeite, want een goede
huid vergt initiatief. “Acné behandel ik bij een klant eens in de
paar weken. Maar dat is niet alles. Klanten moeten zelf hun
huid thuis heel goed bijhouden met producten. Huiswerk, zoals
we dat bij Mooi ZoLon noemen. Die producten zijn bij mij in de
salon, maar ook in mijn webshop, verkrijgbaar.”

www.empelsnieuws.nl

Uitbreiding
De behandelingen doet de schoonheidsspecialiste nu dus in
een uitgebreide salon, maar waarom eigenlijk? “Ik had gewoon
te weinig ruimte. Dat is het belangrijkste. Ik kan eindelijk vrij
om de stoel heen bewegen. Verder heb ik een nieuwe balie en
een eigen ingang”, vertelt Lonneke, die sinds de uitbreiding ook
een glazen dak in haar salon heeft. “Dat is echt ideaal. Soms
hoef ik niet eens een lamp te gebruiken. Er gaat niks boven echt
daglicht.” Een behoorlijke verbouwing ging eraan vooraf, want
vanaf mei 2021 werd er volop geklust. De vernieuwde grotere
salon bevindt zich nu op de plek waar eerst een bijkeuken was.
Het dak, de vloer en de muren zijn allemaal vervangen. “Voor
de klanten is het heel veel prettiger om in een ruime salon
behandeld te worden. Dit
“Een Brabander moet
terwijl ze ook nog eens via het
dakraam naar buiten kunnen
niet in Zeeland gaan
kijken.”
wonen: het is hier veel

gezelliger”

Van alle leeftijden
Klanten heeft Lonneke van alle
verschillende leeftijden. “De oudste die ik ooit heb gehad was
honderd. Voor haar maakte ik een uitzondering, want voor de
behandeling en het ontharen ging ik naar haar toe.” Maar er
zijn ook mensen die er juist heel vroeg bij waren. “De jongste
klanten waren negen jaar oud. Je merkt echt resultaat als je
vroeg begint met behandelen.”
Open dag
De uitgebreide salon is voor iedereen te zien tijdens de open dag
van zondag 7 november 2021. Van 14.00u tot 17.00u is de salon
open voor een blik in de nieuwe salon, een gratis huidmeting
van het hannah promotieteam, een goodiebag en natuurlijk een
hapje en een drankje. Kom je ook?
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Nieuws uit de parochie
Ingezonden door pastor Piet de Jong

Wonder van Empel

Op zaterdag 20 november 2021 komt er
weer een grote vertegenwoordiging van het
Spaanse leger op bedevaart naar Empel om
het Wonder van Empel te herdenken. Op die
dag zal er om 11.00u in onze Landelinuskerk
een plechtige Eucharistieviering zijn. Een
koor uit Madrid verzorgt de zang. Daarna
wordt aan de Maas door Spaanse acteurs
weer het spektakel uit 1585 opgevoerd.
Het wonder van Empel gaat terug tot 1585.
De Spaanse troepen zaten toen vijf dagen
vast in de kou en regen, ingesloten tussen de Staatse troepen
met hun schepen op het water. Om zich te beschermen groeven
de soldaten zich in rond de kerk van Empel. Een Spaanse soldaat
vond daarbij een beeltenis die de Onbevlekte Ontvangenis van
Maria voorstelde. De afbeelding werd in de kerk geplaatst, waarna gebed plaatsvond. Later die dag begon het hard te vriezen.
De schepen van de Staatsen, die dreigden in te vriezen, moesten
zich terugtrekken naar het open water van de Maas. Zo konden
de 5000 Spaanse manschappen zich op 8 december 1585 weer
veilig terugtrekken naar ’s-Hertogenbosch. Binnen het Spaanse
leger werd deze gebeurtenis beschouwd als een wonder. De
verering van Maria nam in militaire kringen een hoge vlucht.
Elk jaar wordt op 8 december binnen de Spaanse Infanterie het
Wonder van Empel herdacht. Deze Mariafeestdag is een nationale feestdag in Spanje. En wij worden elk jaar door het Spaanse
leger uitgenodigd om daar als eregasten getuige van te zijn. De
viering in de kerk wordt via livestream uitgezonden: Youtube
Landelinuskerk Empel
Eerste communieviering
De door de coronamaatregelen uitgestelde Eerste Heilige
Communieviering kon op zondag 19 september dan eindelijk
toch doorgang vinden. Het werd een mooi feest in een door de
ouders prachtig versierde kerk.

“Een gezellige ontmoeting na de mis
op het kerkplein”

De Eerste Heilige Communie is het feest van ‘breken en delen’.
Wat breken en delen wil zeggen, weten de kinderen natuurlijk heel goed. Ze krijgen er elke dag mee te maken. Als je hen
vraagt om voorbeelden te geven, dan schudden ze die zo uit hun
mouw. De kinderen leren hoe Jezus ons breken en delen heeft
geleerd en voorgeleefd. Hoe Hij bij het Laatste Avondmaal het
brood brak en het uitdeelde aan zijn vrienden. “Dit moeten jullie
voor altijd blijven doen”, zei hij tegen zijn vrienden “om nooit te
vergeten wat ik jullie heb voorgedaan.” De kinderen mochten
voor de eerste keer delen in dat brood.
Speurtocht
Op zaterdag 9 oktober was er een terugkom-middag voor de kinderen die op 19 september hun Eerste Heilige
Communie hadden gedaan. Er was een speurtocht en daarna was het pannenkoeken eten.
Het Eerste Communieproject werd ook dit jaar
afgesloten met een speurtocht.
www.empelsnieuws.nl

Onderweg moesten tien opdrachten worden uitgevoerd. Die
opdrachten hadden allemaal te maken met de voorbereiding op
de eerste communie. Vooral het Walpad was spannend. Daar
was de brandende struik van Mozes te zien. God noemde zijn
naam tegen Mozes: ‘Ik-zal-er-zijn’. Alle kinderen wisten dat. Wat
verderop ontdekten de kinderen in een grote boom een Mariakapelletje dat daar al jaren hangt. Elk goed antwoord leverde
een papieren ‘kraal’ van de rozenkrans op. Deze ‘kralen’ werden
op de grond voor de kapel zo neergelegd dat ze een rozenkrans
vormden. Er werd een weesgegroetje gebeden, daarna volgde
een traktatie. Als afsluiting gingen we terug naar D’n Hof en was
het pannenkoeken eten geblazen. Er gingen er wel honderd in.
Het was een heel geslaagd project.

Kledingactie
Op zaterdag 2 oktober 2021 vond weer de halfjaarlijkse kledingactie plaats, waarvan de opbrengst bestemd was voor Sam’s
kledingactie. De uitnodiging om kleding te doneren was kennelijk voor veel Empelnaren aanleiding om eens goed door hun
kledingkast te gaan. Met als resultaat dat meer dan 200 volle
zakken met kleding hun weg vonden naar het kerkplein. In totaal
840 kilo. Veel dank!
Kun je nog zingen? Zing dan mee
Onlangs ontmoette ik twee enthousiaste dames die graag een
gelegenheidskoortje voor het komende kerstfeest willen opzetten voor kinderen. Het zijn Ilona van Boekel en Rianne Engelbert.
De optredens zijn al gepland:
• Zondag 19 december tussen 15.00u en 16.00u tijdens het
kerstconcert en de kerstmarkt in de Landelinuskerk en
in D’n Hof
• Donderdagavond 22 december tijdens de kerstavond
op ’t Wikveld
• Kerstavond 24 december om 17.00u tijdens de Herdertjesviering in de Landelinuskerk.
Er moet natuurlijk wel geoefend worden. Dat gaan we doen op
dinsdagavond van 18.30u tot 19.30u op ’t Wikveld of in D’n Hof.
Dat laten we je nog weten via het Wikveldbulletin en per email.
Lijkt het je wel wat, meld je dan per email aan:
slotzangertjes@gmail.com

Dank namens de Nierstichting
Ingezonden door Karin Kooijmans

In de week van 19 t/m 25 september was de collecte van de
Nierstichting. Er zijn 28 enthousiaste collectanten in Empel op pad geweest en zij hebben het mooie bedrag van €
1.623,53 opgehaald. Empel, bedankt voor deze gulle gaven.
15
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Nieuws uit ’t Slotgat
Ingezonden door Marcel Mol

7 november Prins(es)verkiezing!
De regen druppelt weer tegen de
ramen en de groene kliko zit weer
vol bladafval: het najaar is echt
begonnen. Tijd om alles uit de kast
te trekken. Op 7 november staat
de Prins(es)verkiezing voor de
deur. We kunnen vol trots melden
dat we weer met een nagenoeg
volledige Prinsengroep het carnaval gaan beleven! Wie neemt het
stokje over van Prins Dennis dun
Twidde?
Toch mooi dat in ons dorp carnaval
onder de jeugd zo leeft.
Het programma
De verkiezing vindt plaats in SCC D’n As en start om 14.11u.
Tegen 18.00u hopen we dat het verlossende woord is gevallen
en dat wij vol trots Prins of Prinses …. van ’t Slotgat 2022 kunnen
aankondigen. Uiteraard treden onze Slotschatjes op en onthullen
we ons prachtige embleem voor het komende carnaval: ’t Slotgat
trekt alles uit de kast. Dit embleem wordt dan ook te koop aangeboden samen met emblemen van voorgaande jaren.
Gaat het wel door?
Ook wij stellen onszelf regelmatig die vraag. Hoe zorgen we ervoor dat we een geweldig feest kunnen organiseren zonder dat
we onze gasten en onszelf in gevaar brengen?

Wij houden ons aan de richtlijnen die op dat
moment gelden.
Bij het schrijven van dit stukje betekent dat dat
de Prins(es)verkiezing door kan gaan. Ook gaat er aan de deur
van D’n As een coronacheck plaatsvinden. Zonder een geldige
QR-code op smartphone of papier kunnen we mensen helaas
niet toelaten. En verder?
Driekoningen
We hopen dat we op 6 januari weer met een mooi aantal groepen Driekoningen kunnen zingen langs Empels deuren. Mensen
die mee willen zingen kunnen zich al bij ons melden via ons
mailadres: slotgat@gmail.com.
Carnaval 2022
Het duurt nog even voor carnaval begint op vrijdag 25 februari.
De verwachting is nu dat we dit gewoon kunnen vieren. De overheid en/of gemeente bepalen de spelregels op dat moment. Wij
trekken alles uit de kast om binnen de gestelde lijnen een mooi
feest te bouwen. Via De Stempel en de social media-kanalen
houden we u op de hoogte.
Tot de 7e november!
Graag tot de 7de in D’n As. Trekt oew schônste jèske of kiel aan,
hangt oew geel-blauwe sjaal om, neem goeie zin mee en kom samen met ons kijken naar de kinderen die alles uit de kast trekken
om zich tot Prins of Prinses van Empel te laten kronen!

D’n Hof

Ingezonden door Pastor Piet de Jong en Ton de Vos

Welkom aan tafel!
Ben jij een alleenstaande man of vrouw? Tussen
de 40 en 65 jaar? Dan is dit wellicht iets voor jou.

Op 27 november a.s. wordt in D’n Hof een
Italiaans 3-gangen diner georganiseerd,
speciaal voor mensen die een partner hebben
verloren door overlijden of echtscheiding.

Pastoraal Centrum D'n Hof Empel
Kom Buurten in D'n Hof.

Elke dinsdag, van 13.30 uur tot 15.30
uur, gezellige ontmoetingen in open,
ongedwongen sfeer. Iedereen is van
harte welkom in ons nieuwe centrum
(ingang tegenover de bakker, achter
de kerk.) Tot ziens in D’n Hof!

D’n Hof introduceert “Een maatje voor een praatje”

Een pracht gelegenheid voor een gezellige
ontmoeting en om elkaar te bemoedigen!
Aanmelden kan tot woensdag 10 november a.s.
door te mailen naar diner.ontmoeten@gmail.com.
Er wordt dan een fijn plekje voor je gereserveerd.
Wacht niet te lang met aanmelden, want we
hebben maar een beperkte beschikbaarheid.

In onze onrustige samenleving, waar persoonlijk contact soms
wat verder weg lijkt te raken, vinden wij het belangrijk om
mensen uit Empel gemakkelijker met elkaar in contact te
brengen.
Wil je graag eens even praten met de buurtgenote die, net als
jij, haar partner heeft verloren? Of wil je best wel eens een
praatje met hem, die ook z’n baan is kwijtgeraakt?
Even praten met de man en vrouw, die ook een gehandicapte
dochter hebben?
Of zomaar een praatje, want iedereen heeft daar wel eens
behoefte aan?
Bel 06-11751035of mail naar: dn-hof@outlook.com.
Dan maken wij contact met jouw gewenste maatje!
Voel je welkom, wij luisteren graag naar jou!

Voel je welkom en niet bezwaard om
dit cadeau te aanvaarden (maar het
staat vrij om iets achter te laten).

D’n Hof staat open voor iedereen die de ander wenst te
ontmoeten. Ook als je nooit een kerk bezoekt, zeggen wij
volmondig: Kom maar binnen! De deur staat open en de
koffie staat klaar!
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Een andere tijd geeft andere kansen
Door Ton Geerts

Onlangs hebben we de klok weer een uur verzet. Daardoor is het weer vroeg donker en is er echt een einde aan de zomer gekomen. We maken het binnen extra gezellig en kijken stiekem al vooruit naar de komende feestdagen.
Verder gaan onze activiteiten eigenlijk veelal door zoals we dat
ook in de zomer doen. We gaan op dezelfde tijd naar school of
werk en doen de lamp aan om gezien te worden in het verkeer.
We willen net zoveel buiten zijn als in de zomer, dus kleden we
ons extra warm aan en nemen we een paraplu mee. We willen
het net zo comfortabel hebben in huis en dat is dus voorzien van
verwarming en verlichting.
Met de kippen op stok
Onze kippen pakken dat heel anders aan. Die lijken totaal geen
schroom te voelen om in de winter tegen 08.30u op te staan
als het licht wordt, vervolgens lekker te scharrelen en daarna
pakweg om 17.00u op stok te gaan voor een lange nacht. In de
zomer staan ze juist vroeg op en blijven ze ook veel langer wakker. Zo genieten ze maximaal van het daglicht. Best een flexibel
idee eigenlijk! Wat nou als wij onze werk- en schooltijden ook
laten meebewegen met de tijden van zonsopkomst en zonsondergang? Dan werken we in de wintermaanden ’s avonds wat
langer en in de zomermaanden beginnen we wat vroeger zodat
we ook kunnen genieten van het mooie weer.
In de winter naar het zuiden
Laten we dan ook meedoen met de
trekvogels. Die vliegen in de herfst naar
het zuiden om in het voorjaar terug te
komen. Dat is voor ons wellicht niet zo praktisch, maar het kan
best een idee zijn om in plaats van een lange zomervakantie,
juist in de winter het vliegtuig naar de zon te pakken.

Als het hier koud is genieten van een paar weken zon in het
zuiden, en een zomervakantie dichter bij huis.
Nieuwe inzichten
Met een andere kijk op dezelfde gebeurtenis kun je soms tot
heel verrassende ideeën komen. Natuurlijk zijn er redenen dat
de dingen zijn zoals ze zijn. Toch pleit ik ervoor om de waaromvraag te blijven stellen. Met alle snufjes die we tegenwoordig
hebben, is het voor mij bijvoorbeeld best logisch om kritisch te
bekijken of we nog wel zomer- en wintertijd ‘nodig’ hebben.
Als de afgelopen 2 jaar me iets geleerd hebben, dan is het wel
dat dát wat ik voor onmogelijk hield, plots gebeurde. Ik zag een
avondklok bijvoorbeeld echt niet aankomen, maar zelfs die heeft
me ook nieuwe inzichten over tijd en prioriteit gebracht.
Sinterklaas
In lijn met de voorbeelden van de vogels zou ik hier dan ook een
suggestie willen doen om er over na te denken de verjaardag
van Sinterklaas op 5 juni te vieren. De veiligheid op de daken is
veel beter bij licht en droog zomerweer dan in weer en wind.
Tenslotte helpt het ook in een andere discussie, want wie weet
er straks nog wat roet en roetvegen zijn, als we over een aantal
jaar van het gas af zijn?

Uitnodiging lezing Tempel van Empel bij De Lachende Vis
Ingezonden door Arjan Senden

Op 25 november organiseert de Stichting Tempel van Empel een lezing in De Lachende Vis.
Spreker is Dr. Mieneke te Hennepe, conservator medische collecties Rijksmuseum Boerhaave en docent medische geschiedenis aan
het Leids Universitair Medisch Centrum.
Het epidemie-spook: over verleden en heden van besmettelijke ziekten
In haar lezing zal Dr. Mieneke te Hennepe ingaan op epidemieën van vroeger en nu. Op welke manieren zijn epidemieën verbeeld
en welke impact hadden besmettelijke ziekten op de samenleving? Aan de hand van voorbeelden uit de tentoonstelling Besmet!
laat Te Hennepe zien hoe herkenbaar verhalen uit het verleden zijn geworden en wat dit zegt over het belang van de medische
geschiedenis.
De heer Arjan Senden, Stichting Tempel van Empel, zal als inleiding bij Te Hennepe een korte voordracht geven over Epidemieën en
crises in de Romeinse oudheid.
Deze avond is gratis te bezoeken. Consumpties zijn voor ieders eigen rekening. Zaal is open vanaf 19.30u. Bij binnenkomst zal
gevraagd worden naar de CoronaCheck-app of een negatieve testuitslag (niet ouder dan 24 uur).
Datum: do. 25 november 2021.
Tijd: 19.30-22.30u.
Locatie: Cafézaal De Lachende Vis te Oud-Empel.
Foto links : Conservator Mieneke te
Hennepe in Besmet!. Foto: Fred Ernst.

Foto rechts : Kinderen met mondmaskers, 1918. Collectie Rijksmuseum
Boerhaave. ]
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Bestuursraad Empel en Meerwijk

De volledige verslagen van deze en voorgaande vergaderingen zijn online te lezen via de website empelsnieuws.nl

Beknopt verslag van de online bestuursraadvergadering van 23
september jl.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen
welkom.
2. Verslag van de online vergadering van 27 mei 2021
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Mededelingen en aandachtspunten
Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt.
4. A2 Deil – Vught en ontsluiting wijken en dorpen
Mw. Van de Sande meldt dat de bestuursraad zienswijzen heeft
ingediend en vraagt naar de stand van zaken, het standpunt van
de gemeente. Dhr. Hoskam meldt dat de bestuurlijke reactie op
de ontwerpvisie A2 Deil – Vught op 22 september is vastgesteld
tijdens de gemeenteraadsvergadering. Er is een motie
aangenomen waarin aan het college gevraagd wordt om zich in
bestuurlijke overleggen met betrokken instanties en de lobby
richting het Rijk zich maximaal in te zetten om de fietsverbinding
toe te voegen aan de nieuwe Maasbrug.
5. Afval in de uiterwaarden
Dhr. Blanksma meldt dat er met name in de zomermaanden
veel afval wordt achtergelaten in de uiterwaarden. De
hoeveelheid afval is een stuk minder. Het valt op dat er veel
meer gehandhaafd wordt. Dhr. Hilgers geeft aan dat het gebied
van de uiterwaarden in bezit is van Natuurmonumenten,
Rijkswaterstaat en het Waterschap (de dijken). Gezamenlijk is
gezocht naar mogelijkheden/ projecten om mensen bewust
te maken van hun gedrag (positieve handhaving). Twee weken
geleden is er een proefproject gestart aan de Maasboulevard. Er
is een welkomstboog geplaatst met informatie voor bezoekers.
Zij kunnen daar een zakje meenemen om hun afval in te doen.
De zak met afval kan na afloop bij de boog geplaatst worden.
Verder is er contact geweest met de eigenaar van De Blauwe
Sluis. Afval dat uit de uiterwaarden wordt opgeruimd, komt
in zijn afvalcontainer terecht. Bekeken wordt of er voor de
maanden juni t/m september een vergoeding kan worden
verstrekt voor een extra afvalcontainer.
6. Ontwikkeling Empels Gat
Dhr. Van de Graaf geeft aan dat er grote interesse is voor de nog
te bouwen kantoorvilla’s op het bedrijventerrein Rosmalense
Plas. Er komt wellicht ook een verzamelgebouw voor bedrijven.
Dhr. Hoskam meldt dat 14 van de huidige 20 bewoners hebben
gereageerd op het voorontwerpbestemmingsplan van de
woonbootlocaties Van Veldekekade en Rosmalense Plas. Negen
bewoners kiezen voor de Van Veldekekade. Vier bewoners
hebben gereageerd dat ze op de Ertveldplas willen blijven
(betreft persoonlijk overgangsrecht; uitsterfconstructie). Er heeft
één bewoner gekozen voor de Rosmalense Plas. Zes hebben
geen keuze doorgegeven, wat betekent blijven liggen op de
Ertveldplas. Naast de boten die verhuizen of verdwijnen, zullen
ook dubbele boten verdwijnen, omdat deze niet toegestaan
zijn op de Van Veldekekade. In overleg met wethouder Geers
zal begin oktober het college worden voorgesteld ook bij deze
beperkte belangstelling de planvorming voor de Rosmalense Plas
voort te zetten. Er is ook belangstelling van derden.
www.empelsnieuws.nl

7. Een toekomstbestendig centrum
Dhr. Van de Graaf meldt dat de uitrol van de enquête nog even
in de wacht is gezet.
8. Afstemming woningbouw
Er zijn geen bijzonderheden te melden.
9. Verkeerssituatie Emplina
Dhr. Trommar vraagt of er weer gehandhaafd kan worden. Nu
het voetbalseizoen weer is opgestart, wordt het steeds drukker.
Dhr. Bergenhenegouwen meldt dat de bestuursraad een overleg
heeft gehad met de afdeling RO. Er wordt serieus gekeken naar
een vierde vertakking op de aan te leggen rotonde Diepteweg
(de bewuste knikbocht) voor de ontsluiting van Emplina. Nu
wordt onderzocht wat deze vierde aftakking voor gevolgen heeft
voor Emplina, wat dit financieel betekent en of het haalbaar is.
10. Buslijn Empel
Dhr. Blanksma meldt dat de drempels zijn aangelegd. Dhr.
Berends heeft opdracht gegeven aan een onderzoeksbureau om
te onderzoeken of het haalbaar is om de busroute te verleggen.
Kan dat verkeerstechnisch en veilig? Moeten er haltes verplaatst
worden? Verwacht wordt dat het rapport begin oktober gereed
is. Afhankelijk van de uitkomst zal er een gesprek met Arriva
gevoerd worden.
11. Veiligheid
Dhr. Van de Graaf maakt melding van een aantal kleine en
grotere incidenten.
Afgesproken wordt dat er op korte termijn een overleg ingepland
wordt met wethouder Hoskam om deze incidenten en eventuele
handhavingsmogelijkheden te bespreken.
12. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.53u. De volgende
vergadering is gepland op dinsdag 2 november 2021.

De Stempel zoekt voorzitter!
Voor het bestuur van Stichting Dorpsblad “De Stempel” 2005
zijn we per heden op zoek naar een nieuwe voorzitter. Het
profiel voor deze functie kan op onze website empelsnieuws.
nl worden geraadpleegd. Bent u geïnteresseerd in deze
vrijwillige functie of wilt u hier graag meer over weten, neem
dan contact met ons op via bestuur@empelsnieuws.nl
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Doe jij mee aan de Omloop van Empel Christmas Run?

Ingezonden door Saskia Blom

Wat wij als Omloop van Empel het liefste doen, is: startnummers regelen, hekken
sjouwen, bekertjes water uitdelen en heel veel lopers aanmoedigen. Kortom, een
hardloop-evenement organiseren! In juni ging de Omloop van Empel helaas nog niet
door, maar we hebben goed nieuws. De Omloop van Empel Christmas Run komt eraan!
Deze loop van 3,5 kilometer is een fun-run: een kleinschalige loop zonder tijdregistratie,
startnummers en bekertjes water, maar mét lichtjes, heel veel gezelligheid en glühwein
(of warme chocolademelk) bij de finish!
Wanneer? Vrijdag 17 december om 19.00u verzamelen, start run om 19.15u.
Waar? Start bij onze trouwe sponsor Verel Building Experiences, Meerwijkweg 54.
Dus: pak je foute kersttrui, wikkel je in kerstverlichting, kom met een ludieke kerstoutfit
en loop gezellig mee! Na de 3,5 kilometer zorgen we voor een hapje en een drankje.
Zien we je de 17e?
PS: Denk je nu: “Leuk, maar ik word al moe als ik naar het einde
van de straat ren?” Dan is dit hét moment om in actie te komen.
Laat je goede voornemens eens op 1 november in plaats van
1 januari beginnen. In 7 weken tijd kun je zeker van 0 naar 3,5
kilometer trainen. Dus: GO-GO-GO!

Collecteweek – 7 t/m 13 november –
Altijd aandacht voor Alzheimer!
Ingezonden door Marloes van Houtert, collecte-coördinator Empel

Ondanks corona heeft een deel van de collectanten afgelopen jaar
toch gecollecteerd in Empel en het andere deel heeft digitaal gecollecteerd. Beide collectes samen hebben een prachtige opbrengst
van €1500 gerealiseerd, waarvoor we alle inwoners van Empel willen
bedanken!
Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en
in de toekomst. Ze werken aan een wereld waarin perspectief kan worden geboden,
zelfs in de zwaarste omstandigheden. Waarin mantelzorgers worden geholpen met hun
zorg en zorgen, we meer aandacht hebben voor elkaar en waarin we steeds dementievriendelijker worden.
De collecteweek is een prachtig moment om hier aandacht aan te geven, daarom
roepen wij u op om te geven wat u kunt missen aan de collectant die ook dit jaar weer
langs uw deur zal komen in Empel. Mocht u de collectant in uw straat gemist hebben,
dan kunt u uw bijdrage altijd overmaken via www.alzheimer-nederland.nl/help-mee/
steun-met-geld of via deze IDEAL/ QR-code. Bij voorbaat hartelijk dank!

Zing gezellig mee!
Ingezonden door Xandra Bartels

Ben je een 55-plusser, man of vrouw, die graag een deuntje meezingt in een klein koor,
genaamd “The Flowers” in de Maaspoort? Dan verwelkomen we je graag.
Je hoeft niet de hoge C te halen of noten te kunnen lezen (hoewel dit wel handig is),
maar enig gevoel voor maat en toonhoogte zou fijn zijn. Voorop bij ons staat vooral
het plezier in zingen en de gezelligheid samen. We komen elke donderdagochtend op
de Hooipolder bij elkaar van 10.00u tot ongeveer 11.30u met tussendoor een koffie-/
theepauze.
Ons repertoire omvat een keur aan liedjes: wereldliedjes, oud-Hollandse liedjes, gospels, musical, meer ingetogen liedjes en meezingliedjes, die we soms bij optredens in tehuizen samen met de
bewoners beleven. Kortom: voor elk wat wils.
Dus... dames en vooral ook heren, stap die drempel over; je bent
van harte welkom!
Voor verdere informatie kun je terecht bij onze dirigente Ingrid Mulders. Bij voorkeur
via email: ingridmulders@outlook.com en anders telefonisch via 06 1427 0221. Wie
weet….. tot ziens bij Maaspoortkoor “The Flowers”.
www.empelsnieuws.nl
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